ACTA DE SESSIÓ: JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE SORT

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Sessió:
Expedient:

21 d abril de 2006
de 2200 h a 2320 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
ordinari
JG/06-5
G-8/06

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Manrique Gervilla
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
3r Tinent d'alcalde
secretari

El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha
el quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
02 Obres municipals
03 Assistència a l'acció de l'Alcaldia
04 Precs i preguntes
Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l'acta de la sessió anterior, de 7 d abril de 2006, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de
Govern.

02 Obres municipals
PROMOCIÓ DE LA VALL D ÀSSUA
Exp. F-35/06
Vist el projecte anomenat Desenvolupament de la Vall d Àssua, redactat per l empresa
Nom Comunicació, amb un import total d execució de 17.199,32 ,

Vist el que es disposa a l Ordre TRI/776/2006, de 20 de març, per la qual s obre la
convocatòria per a l exercici 2006 per presentar les sol·licituds per a l obtenció de
subvencions públiques destinades al foment del desenvolupament local: estudis i
campanyes per a la promoció local; a la contractació d agents d ocupació i
desenvolupament local (AODL), i a les empreses qualificades d iniciatives locals
d ocupació (I+O),
Atès que el es disposa a l Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s estableixen
les bases reguladores de les subvencions destinades a programes per al
desenvolupament local i l ocupació en col·laboració amb entitats locals, publicada al
DOGC de 30.3.2006,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el projecte anomenat Desenvolupament de la Vall d Àssua, amb un import
total d execució de 17.199,32 .
2. Sol·licitar al Servei d Ocupació de Catalunya del Departament de Treball i Indústria
una subvenció per import de 17.199,32 , destinada al finançament de les actuacions
previstes al projecte de Desenvolupament de la Vall d Àssua.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE SORT, 2a FASE
Exp. F-36/06

1% CULTURAL

Vist el projecte de l obra Rehabilitació del Castell de Sort, 2a fase, redactat pel despatx
d arquitectura Adell Associats Sant Cugat SL, amb un import total d execució de
580.792,98 , que ha estat aprovat definitivament després de la tramitació
reglamentàriament establerta,
Atès que l esmentada obra disposa de finançament de l 1% Cultural, segons acord
adoptat per la Comissió mixta dels Ministeris de Foment i de Cultura en sessió de 23 de
març de 2006,
Vist el que es disposa als articles 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives particulars que
han de regir el concurs amb tramitació ordinària de les obres de Rehabilitació del

Castell de Sort, 2a fase, amb un import total d execució de 580.792,98 .
2. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 20 dies, als
efectes previstos als articles 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. Cas que durant l esmentat termini no es
presenti cap al·legació o reclamació, el Plec quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d adoptar cap més acord.
3. Convocar simultàniament el concurs per a la licitació de les obres de Rehabilitació del
Castell de Sort, 2a fase, si bé la licitació s ajornarà , quan resulti necessari, en el cas
que es formulin reclamacions contra el Plec de condicions que l han de regir.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE SUBSÒL AL DOMINI PÚBLIC
Exp. U-7/06

UA1

Vist el Plec de condicions generals que hauran de regir la contractació per a la concessió
administrativa d aparcaments a la Unitat d Actuació UA1, de Sort, redactat pels serveis
tècnics municipals,
Atès que l esmentada concessió té per objecte la construcció d un aparcament subterrani
amb 8 places de garatge, al carrer de Sant Ot, núm. 38, amb les condicions que consten
al Plec,
Vist el que es disposa al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret 2/2003, de 28 d abril, i als articles 61 i 62 del Decret 336/1988, de
17 d octubre, pel qual s aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de condicions generals que hauran de regir la contractació
per a la concessió administrativa de terreny de domini públic per a la construcció de 8
places d aparcaments a la Unitat d Actuació UA1, de Sort.
2. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 20 dies, als
efectes previstos als articles 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONSTRUCCIÓ ET A MONTARDIT DE DALT

PERC/2006

Exp. F-19/06
Vist el projecte tècnic de l actuació Construcció d ET a Montardit de Dalt (t.m. Sort),
redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un pressupost total
d execució de 53.385,52 ,
Ateses les disposicions de la Resolució TRI/28/2006, de 9 de febrer, per la qual
s aproven les bases reguladores per subvencionar l execució d obres d instal·lació per al
subministrament d energia elèctrica en el medi rural en el Pla d Electrificació Rural de
Catalunya i per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa
extensió de la gasificació de Catalunya i s obre la convocatòria per a l any 2006 (PERC2006 i PLEGAC-2006),
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a la Direcció General d Energia i Mines del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya una subvenció per al finançament de
l actuació de construcció d una nova estació transformadora a Montardit de Dalt, al
terme municipal de Sort, per import de 42.708,42 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONSTRUCCIÓ ET AL PAVELLÓ D ESPORTS ELS TIL·LERS
Exp. F-19/06

PERC/2006

Vist el projecte tècnic de l actuació Construcció d ET al Pavelló d Esports els
Til·lers , redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un
pressupost total d execució de 60.017,97 ,
Ateses les disposicions de la Resolució TRI/28/2006, de 9 de febrer, per la qual
s aproven les bases reguladores per subvencionar l execució d obres d instal·lació per al
subministrament d energia elèctrica en el medi rural en el Pla d Electrificació Rural de
Catalunya i per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa
extensió de la gasificació de Catalunya i s obre la convocatòria per a l any 2006 (PERC2006 i PLEGAC-2006),
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a la Direcció General d Energia i Mines del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya una subvenció per al finançament de
l actuació de construcció d una nova estació transformadora al Pavelló d Esports
els Til·lers , a Sort, , per import de 48.014,37 .

2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

MILLORA DEL SUBMINISTRAMENT AL C/TORRENT PIETAT PERC/2006
Exp. F-19/06
Vist el projecte tècnic de l actuació Millora del subministrament elèctric al carrer
Torrent de Pietat (Sort), redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós,
amb un pressupost total d execució de 35.393,92 ,
Ateses les disposicions de la Resolució TRI/28/2006, de 9 de febrer, per la qual
s aproven les bases reguladores per subvencionar l execució d obres d instal·lació per al
subministrament d energia elèctrica en el medi rural en el Pla d Electrificació Rural de
Catalunya i per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa
extensió de la gasificació de Catalunya i s obre la convocatòria per a l any 2006 (PERC2006 i PLEGAC-2006),
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a la Direcció General d Energia i Mines del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya una subvenció per al finançament de
l actuació de millora del subministrament elèctric al carrer Torrent de Pietat, a Sort,
per import de 28.315,14 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

SUBMINISTRAMENT GLP BRESSUI
Exp. F-20/06

PLEGAC/2006

Vist el projecte tècnic de l actuació Subministrament de gas liquat pressuritzat a
Bressui (t.m. Sort), redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un
pressupost total d execució de 34.192,51 ,
Ateses les disposicions de la Resolució TRI/28/2006, de 9 de febrer, per la qual
s aproven les bases reguladores per subvencionar l execució d obres d instal·lació per al
subministrament d energia elèctrica en el medi rural en el Pla d Electrificació Rural de
Catalunya i per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa
extensió de la gasificació de Catalunya i s obre la convocatòria per a l any 2006 (PERC2006 i PLEGAC-2006),
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:

1. Sol·licitar a la Direcció General d Energia i Mines del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya una subvenció per al finançament de
l actuació de subministrament de gas liquat pressuritzat a Bressui (terme municipal
de Sort), per import de 34.192,51 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

SUBMINISTRAMENT GLP LLESSUI, 2a FASE
Exp. F-16/06

PLEGAC/2006

Vist el projecte tècnic de l actuació Subministrament de gas liquat pressuritzat a Llessui
(t.m. Sort), 2a fase, redactat per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós, amb un
pressupost total d execució de 72.291,55 ,
Ateses les disposicions de la Resolució TRI/28/2006, de 9 de febrer, per la qual
s aproven les bases reguladores per subvencionar l execució d obres d instal·lació per al
subministrament d energia elèctrica en el medi rural en el Pla d Electrificació Rural de
Catalunya i per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa
extensió de la gasificació de Catalunya i s obre la convocatòria per a l any 2006 (PERC2006 i PLEGAC-2006),
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Sol·licitar a la Direcció General d Energia i Mines del Departament de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya una subvenció per al finançament de la 2a
fase de l actuació de subministrament de gas liquat pressuritzat a Llessui (terme
municipal de Sort), per import de 57.833,24 .
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

SUBVENCIÓ PER A LA LLAR D INFANTS
Exp. F-63/04
Vist el que es disposa a la Resolució EDC/3645/2005, de 21 de desembre, per la qual
s atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de centres d educació
preescolar que van signar un conveni de creació amb efectes al llarg del curs 2004-2005
i no van rebre subvenció mitjançant la Resolució EDC/1483/2005, de 5 de maig, per la
que s atorga a l Ajuntament de Sort una subvenció per import de 45.100,00 ,
A proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:

1. Acceptar la subvenció atorgada per la Resolució EDC/3645/2005, amb un import de
45.100,00 .
2. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

PLA LOCAL DE DONES
Exp. F-21/06

ICD/06

Vist el projecte tècnic de l actuació Projecte per l elaboració d un Pla de Polítiques de
Dones al Municipi de Sort, redactat per la tècnica responsable del Local Social Casa
Xorret , senyora Sílvia Montané, amb un pressupost total d execució de 8.100,00 ,
Ateses les disposicions de l Ordre PRE/254/2006, de 14 de febrer, per la qual s aproven
les bases reguladores per la concessió de subvencions, durant l any 2006, a ens locals
per finançar les despeses derivades de l elaboració, implementació o desenvolupament
de polítiques de dones,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar sol·licitar a l Institut Català de les Dones subvenció per import de 8.100,00
per executar l actuació Projecte per l elaboració d un Pla de Polítiques de Dones al
Municipi de Sort.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

CONSTRUCCIÓ D ESCULLERA A LA UA8 ELS SALANCONS
Exp. O-13/05
Vist el certificat d obres núm. 2 de l obra de Construcció d uns escullera de protecció a
l actuació industrial de la UA8, els Salancons, al pas del riu Noguera Pallaresa per Sort,
2a fase, redactat per l arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb
un import certificat de 16.894,09 ,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 2 de l obra de Construcció d uns escullera de protecció a
l actuació industrial de la UA8, els Salancons, al pas del riu Noguera Pallaresa per
Sort, 2a fase, amb un import certificat de 16.894,09 .
2. Trametre aquest acord a l empresa constructora, Omevicsa, i a l INCASOL.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

PAGAMENT DE FRANQUÍCIA D ASSEGURANÇA PER ACCIDENT
Exp. F-2/06
Vist l escrit de la companyia d assegurances Allianz de reclamació de la quantitat de
1.500 en concepte de franquícia no coberta en relació amb l accident causat per
l empresa Construccions Juanmartí en l execució d obres municipals de reparació de
clavegueres obturades al carrer de la urbanització Borda de Paisan, durant les quals va
resultar danyada la xarxa de distribució elèctrica de Fecsa Endesa, que reclama la
quantitat de 4.000 en concepte de reparacions,
Atès que l Ajuntament resulta el responsable civil subsidiari de les obres i que la
franquícia ha de ser coberta per la Corporació,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el pagament a Allianz de la franquícia de 1.500 que es deriva de la
responsabilitat civil subsidiària de l Ajuntament de Sort en el accident causat durant
les obres de reparació de clavegueres obturades al carrer de la urbanització Borda de
Paisan.
2. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

REHABILITACIÓ DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ DE PIRAGÜISME
Exp. F-40/06
Vist el que es disposa al pacte desè, d obres i reparacions, que consta a l esborrany de
conveni a signar entre el Consell Català de l Esport i l Ajuntament de Sort per a
l encàrrec de gestió del complex esportiu de Sort, en el que es preveu que el Consell
Català de l Esport aboni a l Ajuntament de Sort una subvenció per un import màxim de
300.000,00
per tal que l Ajuntament dugui a terme les obres de remodelació
necessàries per poder fer servir les instal·lacions esmentades d acord amb la seva
utilització habitual i amb el compliment de la normativa legal aplicable,
Atès que existeix un estudi previ, redactat pel Consell Català de l Esport el juliol de
2003 amb el títol Pre-estudi modificacions instal·lacions i reforma Escola Piragüisme
de Sort, amb un import total d execució per contracta de 328.070,81 , que es preveu
que sigui superior atès el temps transcorregut,
A proposta de l Alcaldia i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:

1. Sol·licitar al Consell Català de l Esport una subvenció per import de 300.000,00
per dur a terme les obres de rehabilitació i millora de les instal·lacions del
Centre de Tecnificació de Piragüisme de Sort un cop estigui signat el conveni
d encàrrec de gestió del complex esportiu de Sort.
2. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents
que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

03 Assistència a l'acció de l'Alcaldia
L'Alcalde dona compte a la Junta de Govern dels Decrets dictats des de la darrera
sessió, i de diversos assumptes d'interès, per a coneixement dels membres de la Junta i
assistència a l acció de l Alcaldia.

04 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni cap pregunta

No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió i, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s'hi ha tractat i els acords presos.

Vist i plau
L'Alcalde
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